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În zilele noastre site-urile de socializare sunt o parte importantă din viaţa noastră, de la 

mesagerie electronică, la cumpărături online, educaţie şi afaceri. Site-urile de socializare joacă 
un rol important în evoluţia stilului de viaţă a oamenilor. Site-urile de socializare conţin reţelele 
de socializare şi blog-urile, unde oamenii pot să comunice între ei foarte uşor. Aceste site-uri au 
devenit o parte integrantă a vieţii oamenilor, în primul rând datorită costurilor scăzute pe care 
acestea le presupun. 

În urma unui sondaj efectuat, s-a constatat că 90 % dintre elevi folosesc site-urile de 
socializare. În educaţie site-urile de socializare au fost folosite în diferite moduri, elevii ar trebui 
învăţaţi cum să folosească aceste site-uri în avantajul lor. Profesorii la rândul lor ar trebui să 
integreze aceste site-uri în activitatea didactică. 

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, site-urile de socializare au devenit o obişnuinţă 
cotidiană, oamenii devin dependenţi de tehnologie în fiecare zi. Aceste site-uri de socializare au 
crescut rata de colaborare dintre tineri. Tinerii sunt în contact cu aceste site-uri zilnic. 

Site-urile de socializare online au numeroase beneficii, dar au şi foarte multe efecte 
negative care afectează în preponderent tinerii. Informaţiile false postate pe aceste site-uri pot 
duce la un randament şcolar scăzut, intimitatea oamenilor este invadată, pot determina unele 
persoane să comită acte de violenţă şi să ia decizii greşite. 

Utilizare site-urilor de socializare are multe beneficii însă trebuie utilizate raţional astfel 
încât să nu devenim dependenţi de ele 

Efectele pozitive ale site-urilor de socializare în rândul tinerilor: 
- îi ajută pe tineri să poată comunica oricând; 
- pot fi schimbate informaţii prin intermediul acestor site-uri; 
- unii tineri găsesc pe aceste site-uri sprijinul pe care nu pot să îl găsească prin alte metode 

mai tradiţionale; 
- în perioada de dezvoltare tinerii pot solicita sfaturi şi informaţii pe aceste site-uri; 
- tinerii pot căuta răspunsuri pentru unele întrebări pe care le au în legătură cu viitoare lor 

carieră 
Efectele negative ale site-urilor de socializare în rândul tinerilor: 
- nu mai este clară „ideea de străin” în privinţa site-urilor de socializare; 
- o mulţime de infracţiuni pot fi comise atunci când tinerii postează prea multe informaţii 

despre ei; 
- este un risc foarte mare ca unii tineri să cadă în capcana unor pedofili sau alţi infractori; 
- mulţi tineri petrec foarte mult timp pe aceste site-uri, motive pentru care mai târziu pot 

avea probleme de sănătate; 
- unele site-uri pot influenţa unii tineri astfel încât aceştia să comită acte necugetate; 
Efectele pozitive ale site-urilor de socializare în educaţie: 
 elevii pot să comunice între ei cu privire la temele de acasă sau proiectele pe care le au 

de făcut pentru şcoală; 
 elevii care nu „înţeleg” lecţiile în clasă pot să ceară lămuriri şi să îşi exprime liber 

opiniile desper ceea ce nu au înţeles; 
 profesorii le pot trimite elevilor lămuriri sau explicaţi despre activităţile de la clasă, 

activităţile extraşcolare sau teme care pot fi foarte utile; 
 îi pregăteşte pe elevi pentru meseria care vor să o aleagă în viitor; 
 le permite profesorilor să îi înveţe pe elevi cum să folosească Internetul în avantajul lor. 



Efectele negative ale site-urilor de socializare în educaţie: 
 reprezintă un motive de neatenţie a elevilor în timpul orelor de curs; 
 elevii pot să posteze pe site-uri informaţii personale fără să fie conştienţi de pericolele 

care îi pasc; 
 în unele situaţii unele informaţii făcute publice pe aceste site-uri i-au determinat pe elevi 

să facă alegeri greşite în viaţă; 
 elevii îşi pierd interesul pentru şcoală în favoare navigării pe aceste site-uri; 
 elevii îşi pierd abilitate de a comunica „face to face”, nu ştiu să mai poarte dialoguri 

normale între ei; 
 multe dintre aceste informaţii postate pe aceste site-uri sunt eronate, iar cei care le citesc 

îşi formează concepte greşite, aceste concepte odată formate sunt foarte greu de demontat, iar în 
final pot duce la eşecul şcolar. 


